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§1 

Uwagi ogólne: 
1. Osobą odpowiedzialną za pobieranie i zdawanie kluczy do sal laboratoryjnych jest wykładowca 
prowadzący zajęcia. Klucze dostępne są u obsługi Laboratorium wg wykazu dyŜurów techników 
(www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Laboratorium Informatyki WCY).  

2. Studenci mogą wejść do sali tylko za zgodą prowadzącego zajęcia lub osoby udostępniającej salę 
laboratoryjną (za zgodą kierownika laboratorium). 

3. Sale laboratoryjne mogą być udostępniane do korzystania indywidualnego przez studentów WAT 
po akceptacji kierownika Laboratorium. 

4. W trakcie zajęć studenci postępują zgodnie z wytycznymi prowadzącego zajęcia lub osoby 
udostępniającej salę laboratoryjną oraz zgodnie z instrukcją przeciwpoŜarową i instrukcją BHP.  

5. Po zakończeniu zajęć salę laboratoryjną osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do 
przypilnowania aby sala pozostała w naleŜytym porządku (wszystkie stanowiska wylogowane, 
projektor wyłączony, sala zamknięta, tablica wytarta) .  

 
§2 

Zobowiązuje się uŜytkowników Laboratorium do: 
1. Zapoznania się i stosowania zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi w 
Laboratorium: 

- Regulaminem Porządkowym, 
- Instrukcją PrzeciwpoŜarową, 
- Instrukcją BHP, 
- Regulaminem UŜytkownika Akademickiej Sieci Komputerowej WAT. 

Wykładowcy, na pierwszych zajęciach w semestrze powinni poinformować studentów o 
obowiązku stosowaniu w/w regulaminów i instrukcji. 

2. Natychmiastowego zgłaszania wykładowcy lub obsłudze Laboratorium wszelkich zauwaŜonych 
usterek w pracy stanowiska. 

3. Wykorzystywania sprzętu i oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, w przypadkach 
wątpliwych, co do przeznaczenia sprzętu i oprogramowania zgłaszać uwagi do prowadzącego 
zajęcia lub obsługi Laboratorium. 

4. Stosowania się do wszystkich wytycznych prowadzącego zajęcia oraz obsługi laboratorium. 
5. Usuwania przed zakończeniem pracy wszystkich utworzonych zbiorów z dysków lokalnych, 
ewentualne kopie wykonywać na własnych nośnikach lub we wskazanym przez nauczyciela 
miejscu. 

6. Utrzymywania przydzielonego stanowiska w naleŜytym porządku. 
7. Zachowania zgodnie z normami kulturowymi powszechnie przyjętymi dla miejsc publicznych. 

 
§3 

Kategorycznie zabrania się: 
1. Dokonywania jakichkolwiek manipulacji przy stanowiskach, a w szczególności: 

- odłączać lub zmieniać połączenia kablowe; 
- podłączać lub odłączać urządzenia zewnętrzne, 
- zmieniać ustawienia sprzętowe i programowe urządzeń. 

2. Instalowania i deinstalowywania oprogramowania nielicencjonowanego oraz niezwiązanego  
z potrzebami studiów, w szczególności gier, programów narzędziowych, komunikatorów i innych. 

3. UŜywania oprogramowania umoŜliwiającego skanowanie sieci, wpływającego negatywnie  
na integralność sieci laboratoryjnej oraz zmieniającego stan zabezpieczeń. 

4. SpoŜywania posiłków i napojów w salach laboratoryjnych. 
 

Nie stosowanie się do zasad określonych w niniejszym regulaminie moŜe powodować wydanie przez 
obsługę Laboratorium polecenia opuszczenia sali laboratoryjnej w trybie natychmiastowym oraz 
złoŜenie pisemnego wniosku do Dziekana o wyciągnięcie konsekwencji wynikających z zapisów 
Regulaminu Studiów WAT. 
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